
Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás (módosítandó) társulási 

megállapodásának és a Kistérségi Iroda megszüntető okiratának jóváhagyása  
 

Miként arról a képviselő-testület előző ülésén tárgyaltunk, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése 
értelmében a törvény hatályba lépése előtt megkötött társulási megállapodásokat a 
képviselő testületek 2013. június 30-ig kötelesek felülvizsgálni. A törvényi előírás a 
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulást is érinti, amellyel kapcsolatban a 
képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett a társulási tagság fenntartása mellett. 
Erről a társulást tájékoztattuk. 
 
Hozzánk hasonlóan kistérségünk valamennyi települési önkormányzata döntést 
hozott: 25 önkormányzat a jövőben is tagja kíván maradni a társulásnak, míg a 
megváltozott jogszabályi és finanszírozási helyzetben 14 önkormányzat nem. 
Változatlanul a társulás tagja kíván maradni Fertőd és Fertőszentmiklós város, 
továbbá a községek többsége. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 
május 30-adikai közgyűlésének napirendjére tűzte a kérdést. 
 
A Társulási Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az megfeleljen az új 
önkormányzati törvény, társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek. Fontos tehát 
hangsúlyozni: a Társulási Megállapodás felülvizsgálatának és módosításának nem az 
a következménye, hogy egy új társulás jön létre, hanem annak az a célja, hogy a 
dokumentum mindenben megfeleljen az új rendelkezéseinek. 
 
A társulási megállapodás tervezetét mellékeljük. Ugyan a Társulási Tanács június 6-án 
tartandó ülésén véglegesíti a szöveget, lényegi módosítás a tervezetben nem várható, 
így álláspontunk szerint nincs akadálya a jóváhagyásának.  
 
Szintén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
illetve az ahhoz kapcsolódó belügyminisztériumi állásfoglalások alapján 2013. július 
1-től a helyi önkormányzatok társulásai munkaszervezeti feladatait nem láthatja el a 
Társulás önálló munkaszervezete. A törvény 95. § (4) bekezdése szerint a társulási 
tanács munkaszervezeti feladatait eltérő megállapodás hiányában a társulás székhely 
polgármesteri hivatala látja el. Tekintettel arra is, hogy az eddigi egyeztetések során 
nem merült fel, hogy esetlegesen más település polgármesteri hivatala lássa el e 
munkaszervezeti feladatokat, javasoljuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala lássa el 2013. július 1-től a Társulási Tanács munkaszervezeti 
feladatait, azaz a társulási tanács döntéseinek előkészítését és azok végrehajtásának 
szervezését. Ennek következtében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11. § (1) bekezdése alapján a Kistérségi Iroda, mint önálló jogi személyiségű 
költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnik. Álláspontunk szerint a Kistérségi 
Iroda megszüntető okiratának (mellékelve) jóváhagyásáról nem csak a Társulási 
Tanácsnak, hanem a tárulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek is 
dönteniük kell. A megszüntetés természetesen az Irodánál kezelt iratanyag, 



dokumentáció, tárgyi eszközök sorsának rendezését is érinti. A Kistérségi Iroda 
tulajdonában lévő használt, túlnyomó részben nullára leírt tárgyi eszközöket a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell értékesíteni, figyelemmel arra, hogy a 
könyv szerint nulla értéken nyilvántartott eszközöknek is van forgalmi értéke. Az 
értékesítésből befolyó összeg a társulás további működésére, illetve a társulásból 
kilépő tagokkal való elszámolásra használandó fel. (Azokat az eszközöket, melyek 
állapotuk miatt értéket nem képviselnek, mivel pl. a javítási költségük meghaladná 
az értékesítési árat, vagy jellegük folytán nem értékesíthetők - pl. amely újonnan sem 
képvisel jelentős értéket - a jogszabályi előírások szerint selejtezni kell.)  
 
Végül: a Kistérségi Iroda jogutód nélküli megszűnése kapcsán rendezni kell a 
munkajogi kérdéseket is. A munkavállalók, megbízási jogviszony keretében 
foglalkoztatottak munkaviszonya, megbízási jogviszonya a Kistérségi Iroda 
megszűnésének napjával megszűnik. 
 
 



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás (módosítandó) társulási 

megállapodásának jóváhagyása 
 
Szintén a képviselő-testület előző ülésén tárgyaltunk a Fertőd Mikro-térségi Szociális 
Intézményi Társulásban lévő tagsági jogviszonyunk fenntartásáról. A tárulást 2008. 
november 20-án 11 település hozta létre.  
 
Miként az előző napirendi pontnál is jeleztük, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján az 
önkormányzatok - kizárólag - jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak 
létre. A jelenlegi társulás ennek a feltételnek nem felel meg, így a korábban 
megkötött önkormányzati társulási megállapodást 2013. június 30-ig felülvizsgálni és 
az új szabályozásnak megfelelően módosítanunk szükséges. 
 
A Fertőd Város Önkormányzata által előkészített módosított tárulási megállapodás 

tervezetet mellékelten megküldjük.  



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Sopron Környéki Községek Központi 

Orvosi Ügyelete megszervezésére (fenntartására)  
 

A Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelet fenntartására a települések 
korábban önkormányzati társulást hoztak létre. A társulás jogi személyiségűvé 
alakítása és így fenntartása nem indokolt. Az együttműködést megbízási szerződés 
keretében is biztosítani lehet, továbbra is Pereszteg Község Önkormányzat 
gesztorságával. Az erről szóló megbízási szerződés tervezetét mellékeljük. A szerződés 
megkötésével a jelenlegi társulás egyúttal megszűnik. 



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 

 
Döntés Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulásának 
megszüntetéséről; - a Tündérrózsa Óvoda közös működtetéséről szóló szerződés 

jóváhagyása  
 
Az előző napirendi pontokhoz kapcsolódva javasoljuk döntést hozni Hegykő, 
Fertőhomok és Hidegség Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek a hegykői 
Tündérrózsa Óvoda fenntartására 1997-ben létrehozott társulás megszüntetésére és 
helyette a működtetésre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. A hatályos 
költségvetési törvény többlet költségvetési támogatással nem ösztönzi a társulásban 
fenntartást, ráadásul ez a társulás is kizárólag jogi személyiségű szervezetként lenne 
csak fenntartható.  
 
A tárulási megszüntetésére vonatkozó megállapodás- és az új megbízási szerződés 
tervezetét az ülésen terjesztjük elő.  
 



Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 

 
Tájékoztató a Stangli Fesztivál szervezésével kapcsolatos előkészületekről  

 
Időpont: 2013. július 6. (szombat) 
Tervezett program: 

 15 órától ugráló vár, és láncos körhinta ingyenesen a hivatal mellett 

 15-17 óráig gyermek-program: Homokfestés vászonkép-festés 60-80.000 Ft, 
egy-két kép elkészítése ingyenes gyermekenként 

 17 órától horvát nemzetiségi műsorok 

 18 órakor vacsora 

 19 órakor Soltész Rezső nosztalgiakoncertje 209.550 Ft 

 20 órakor sztárvendég HIEN  (Megasztár) 196.850 Ft 

 21 órától bál a Jokerbuli zenekarral 150.000 Ft  www.jokerbuli.hu 
 
Műsorokra tervezett költség: 636.400 Ft (bruttó ár, útiköltségekkel együtt) 
 
Sörsátor: ingyenes, színpad, WC, kellékek: 80.000 Ft 
 
Körhinták, ugráló-vár, trambulin: 75.000 Ft 
 
Főzés, stangli-sütés kellékek: 300.000 Ft 
 
Összes költség: 1.091.400 Ft  



Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz 
 

Támogatási kérelmek elbírálása  
 
Az előző ülés óta három támogatási kérelem is érkezett az Önkormányzathoz: 

- Magyar Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség Alapszervezete 
- Hegykő Diáksportjáért Alapítvány; 
- Végerbauer Richárd. 

 
A kérelmeket mellékeljük. 
 



Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz 

 
Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Hegykői Vízmű-telep fejlesztéséhez  

 
A Képviselő-testület korábban adott már ki tulajdonosi hozzájárulást az Ausztria-
Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott 
"Aqua Burgenland-Sopron - Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő 
régióban" megnevezésű projekt keretében megvalósuló gépház bontásokhoz, új 
gépház építésének hatósági engedélyezéséhez. Ezúttal a hegykői 0170 hrsz-ú 
Hegykői Vízmű telepen meglévő víztároló medence átépítéséről, új szűrőház, 
átemelő gépház, zagyvíz ülepítő, és iszapszikkasztó hatósági engedélyezéséhez van 
szükség tulajdonosi hozzájárulás kiadására.  
 
Az építményeket a csatolt helyszínrajz tartalmazza. 
 
 
 



Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz 

 
Döntés közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósításáról a Petőfi utca - Fő 

utcai csomópontban  
 
A Képviselő-testület előző ülésén tájékoztatást kapott a gyalogosátkelő (zebra) 
hiányában a Petőfi utca - Fő utcai csomópontban megvalósítható 
közlekedésbiztonsági beavatkozásokról. Az ülésen tájékoztatást adtunk a 
megvalósítást igénylő tervezési munka díjáról is.  
 
A képviselő-testület véleménye alapján a tervezőt arra kértük, hogy költségelje meg 
az egyes intézkedések bekerülését. Ezek az alábbiak (hangsúlyozandó, hogy tervezői 
költségbecslésről van szó): 
 
1. sárga villogó gyalogos lámpa (tervezés, lámpafej, 

oszlop, kábelezés, földmunka, stb.) 
 

1.500.000,- Ft + áfa 

2. harántcsíkos felfestés csomópont előtt mindkét irányból 
(tartós festés) 

 

120.000,- Ft + áfa 

3. közúti jelzőtábla (oszlop, tábla, elhelyezés) / 
gyalogosok, vagy gyerekek veszélyt jelző tábla (a 
kerékpáros veszély kint van) 

30.000,- Ft + áfa 
/ db 

 
A 2. és 3. pontban leírt intézkedések nem igényelnek hatósági engedélyeztetést, így 
tervezést sem, csupán a közútkezelő jóváhagyását.  
 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a képviselő-testület a 2. és 3. pontban leírt 
intézkedések megvalósításáról döntsön bízva abban, hogy ezek is elérik céljukat, a 
csomópont biztonságosabbá válik. Amennyiben a későbbiekben az bizonyosodik be, 
hogy további intézkedésekre van szükség, utóbb a lámpa létesítéséről is dönteni 
lehet. 

 
 
 

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz 

 
Szociális ügy 

 
A meghívó kiküldése óta Végerbauer Béla, Hidegség, Fertőhomoki út 74. szám alatti 
lakos nyújtott be átmeneti segély iránti kérelmet. 
 


